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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 22 a 24 de junho de 2015
Veiculação: 24 de junho de 2015

Lei Municipal Nº 2144/13 Ano XXI Nº 993

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

LEI Nº 2414/2015

SÚMULA: “Aprova o Plano Municipal de Educação de Guarapuava – PME, para 
o decênio 2015/2025 e dá outras providências”. 

A Câmara Municipal de Vereadores de Guarapuava, Estado do Paraná aprovou e eu, Prefeito do Município de Guarapuava, 
sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica aprovado o Plano Municipal de Educação de Guarapuava - PME, com vigência por 10 (dez) 
anos, a contar da publicação desta Lei, na forma do Anexo, com vistas ao cumprimento do disposto no Art. 8º da Lei 
nº 13.005/2014.

Art. 2º - As diretrizes do Plano Municipal de Educação de Guarapuava - PME foram estabelecidas em 
consonância com as diretrizes do Plano Nacional de Educação, conforme segue:

I - erradicação do analfabetismo;
II - universalização do atendimento escolar;
III - superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de 

todas as formas de discriminação;
IV - melhoria da qualidade da educação;
V - formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em que se 

fundamenta a sociedade;
VI - promoção do princípio da gestão democrática da educação pública;
VII - promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do País;
VIII - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do Produto 

Interno Bruto - PIB, que assegure atendimento às necessidades de expansão, com padrão de qualidade e equidade;
IX - valorização dos(as) profissionais da educação;
X - promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade 

socioambiental.

Art. 3º -  As metas previstas no Anexo desta Lei serão cumpridas no prazo de vigência deste Plano Municipal 
de Educação de Guarapuava - PME, desde que não haja prazo inferior definido para metas e estratégias específicas.
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Art. 4º - A execução do Plano Municipal de Educação de Guarapuava - PME se pautará pelo regime de 
colaboração entre a União, o Estado, o Município e a sociedade civil.

§ 1º - O Poder Público Municipal exercerá papel indutor na implementação dos objetivos e Metas 
estabelecidos neste Plano Municipal de Educação.

§ 2º - A partir da vigência desta Lei, as instituições de Educação Infantil e de Ensino Fundamental, inclusive 
nas modalidades de Educação para Jovens e Adultos e Educação Especial, integrantes da Rede Municipal de Ensino, 
em articulação com a Rede Estadual e Privada, que compõem o Sistema Municipal e Estadual de Ensino, deverão 
organizar seus planejamentos e desenvolver suas ações educativas, com base no Plano Municipal de Educação.

Art. 5º  - As metas previstas no Anexo desta Lei deverão ter como referência o diagnóstico realizado com 
os dados do censo demográfico e os censos  nacionais da Educação Básica e Superior mais atualizados, disponíveis 
na data da publicação desta Lei.

Art. 6º - A execução do Plano Municipal de Educação e o cumprimento de suas Metas serão objeto de 
monitoramento contínuo e de avaliações periódicas, realizados pelas seguintes instâncias:

I – Secretaria Municipal da Educação e Cultura - SEMEC;
II - Comissão de Educação da Câmara dos Vereadores;
III - Conselho Municipal de Educação de Guarapuava - CMEG;
IV – Fórum Municipal de Educação.

§ 1º -  Compete ainda, às instâncias referidas no caput:

I - divulgar os resultados do monitoramento e das avaliações;
II - analisar e propor políticas públicas para assegurar a implementação das estratégias e o cumprimento 

das metas;
III - analisar e propor a revisão do percentual de investimento público em educação.

§ 2º - A cada 2 (dois) anos, ao longo do período de vigência deste Plano Municipal de Educação de 
Guarapuava - PME, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura – SEMEC, desenvolverá estudos para aferir a evolução  
no cumprimento das Metas e Estratégias estabelecidas no Anexo desta Lei.

§ 3º - Será destinada à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, em acréscimo aos recursos vinculados 
nos termos do Art. 212 da Constituição Federal, além de outros recursos previstos em Lei, a parcela da participação 
no resultado ou da compensação financeira pela exploração de petróleo e de gás natural, na forma de Lei específica, 
com a finalidade de assegurar o cumprimento da meta prevista no inciso VI, do Art. 214 da Constituição Federal. 

Art. 7º  - O Município promoverá a realização de pelo menos 2 (duas) Conferências Municipais de Educação 
até o final do decênio, articuladas e coordenadas pelo Fórum Municipal de Educação, instituído nesta Lei, no âmbito 
da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

Parágrafo único -  O Fórum Municipal de Educação, além da atribuição referida no caput acompanhará a 
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execução do Plano Municipal de Educação de Guarapuava - PME e o cumprimento de suas Metas e Estratégias.

Art. 8º - Caberá ao Gestor Municipal a adoção das medidas necessárias ao alcance das Metas Estratégias 
previstas neste Plano Municipal de Educação de Guarapuava - PME.

§ 1º -  As Metas e Estratégias definidas no Anexo desta Lei não elidem a adoção de medidas adicionais 
em âmbito local ou de instrumentos jurídicos que formalizem a cooperação entre os entes federados, podendo ser 
complementadas por mecanismos nacionais e locais de coordenação e colaboração recíproca.

§ 2º - Caberá ao Poder Legislativo Municipal aprovar as medidas legais decorrentes, com vista, à correção 
de deficiências e distorções.

Art. 9º  - O Município disciplinará a gestão democrática da educação pública nos respectivos âmbitos de 
atuação, no prazo de 2 (dois) anos contados da publicação desta Lei, regulamentando, quando for o caso, a legislação 
local já adotada com essa finalidade.

Art. 10 - O Plano Plurianual, as Diretrizes Orçamentárias e os Orçamentos Anuais do Município, serão 
formulados de maneira a assegurar a consignação de dotações orçamentárias compatíveis com as Diretrizes, Metas e 
Estratégias deste Plano Municipal de Educação a fim de viabilizar sua plena execução.

Art. 11 - Até o final do primeiro semestre do 9º (nono) ano de vigência deste Plano Municipal de Educação 
o Poder Executivo encaminhará à Câmara de Vereadores, sem prejuízo das prerrogativas deste Poder, o Projeto de 
Lei referente ao Plano Municipal de Educação a vigorar no período subsequente, que incluirá diagnóstico, diretrizes, 
metas e estratégias para o próximo decênio.

Art. 12 - O Poder Público Municipal se empenhará na divulgação deste Plano Municipal de Educação e da 
progressiva realização de suas Metas e Estratégias para que a sociedade o conheça amplamente e acompanhe sua 
implementação.

Art. 13 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 23 de junho de 2015.

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal

CRISTIANE DE CÁSSIA KARPSTEIN
Secretária Municipal de Administração
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ANEXO
METAS DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUARAPUAVA – PME

META 1

UNIVERSALIZAR, ATÉ 2016, A EDUCAÇÃO INFANTIL NA PRÉ-ESCOLA PARA AS CRIANÇAS DE 4 (QUATRO A 5 (CINCO) 
ANOS DE IDADE E AMPLIAR A OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM CRECHES DE FORMA A ATENDER, NO MÍNIMO, 
50% (CINQUENTA POR CENTO) DAS CRIANÇAS DE ATÉ 3 (TRÊS) ANOS ATÉ O FINAL DA VIGÊNCIA DO PLANO MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO.

 
a) Estratégias:

1.1 garantir que cada mantenedora utilize instrumentos de acompanhamento e avaliação do trabalho da Educação 
Infantil, com a finalidade de promover a melhoria da estrutura física, do quadro de pessoal, dos recursos pedagógicos 
e da acessibilidade, dentre outros;

1.2 assegurar, a formação continuada aos docentes da Educação Infantil, garantindo progressivamente o atendimento 
por profissionais com formação em Nível Superior, conforme legislação vigente nas Redes Particular e Pública;

1.3 atender as especificidades das comunidades do campo oportunizando o atendimento das crianças na Educação 
Infantil, por meio de redimensionamento da distribuição territorial, limitando a nucleação das escolas e proporcionando 
o deslocamento das crianças, conforme a legislação vigente;

1.4 estabelecer, em até um ano da vigência do Plano, normas, procedimentos e prazos  para  definição  de  mecanismos  
de  consulta  pública  da  demanda  das famílias por Creche;

1.5 informar aos familiares sobre a obrigatoriedade da matrícula e a frequência das crianças de Educação Infantil de 4 
(quatro) e 5 (cinco) anos, garantindo dessa forma a continuidade e a qualidade da Proposta Pedagógica;

1.6 propor a articulação entre Escolas de Educação Infantil e núcleos de pesquisas das Universidades para que os 
profissionais conheçam novas linhas de pesquisa e possam incorporar os avanços no seu cotidiano com as crianças de 
0 (zero) a 5 (cinco) anos;

1.7 priorizar o acesso à Educação Infantil e fomentar a oferta do atendimento educacional especializado (complementar 
e suplementar), aos (às) alunos (as) com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação, assegurando a educação bilíngue para crianças surdas e a transversalidade da Educação Especial nessa 
etapa da Educação Básica;

1.8 criar mecanismos para regularização junto ao Conselho Municipal de Educação de todas as Instituições de Educação 
Infantil, públicas ou privadas, tendo em vista a legislação vigente;

1.9 garantir o cumprimento das Diretrizes de Ensino para a Educação Infantil para que oportunizem as crianças a plena 
vivência de sua infância, promovendo condições adequadas para o seu bem-estar, desenvolvimento físico, linguístico, 
emocional, cognitivo e social, de modo a ampliar experiências e conhecimentos através de planejamentos adequados, 
atendimento à diversidade, atendimento ao lúdico, aos jogos e à brincadeira;

1.10 propiciar que o Município, com a colaboração da União e do Estado do Paraná, realize e publique a cada ano, 
levantamento da demanda manifesta por Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas como forma de planejar e 
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verificar o atendimento;

1.11 promover a expansão da Educação Infantil na Rede Pública Municipal, a fim de universalizar a oferta da Educação 
Infantil na Pré-Escola até 2016;

1.12 garantir a entrada da criança de zero a cinco anos em estabelecimentos que atendam os parâmetros de qualidade, 
as diretrizes nacionais para a Educação Infantil e garantam a articulação com a etapa escolar seguinte, visando o 
ingresso do(a) educando(a) de seis anos de idade no Ensino Fundamental.

1.13 estabelecer em parceria com o Estado programas de apoio a oferta de Educação Infantil, nas unidades prisionais 
femininas para filhos de mulheres em privação de liberdade.

META 2

UNIVERSALIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 (NOVE) ANOS PARA TODA A POPULAÇÃO DE 6 (SEIS) A 14 
(QUATORZE) ANOS E GARANTIR QUE PELO MENOS 95% (NOVENTA E CINCO POR CENTO) DOS ALUNOS CONCLUAM 
ESSA ETAPA NA IDADE RECOMENDADA, ATÉ O ÚLTIMO ANO DE VIGÊNCIA DESTE PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

a) Estratégias: 

2.1 incentivar a participação dos pais ou responsáveis no acompanhamento individual do desempenho escolar dos 
estudantes dos anos iniciais do Ensino Fundamental.

2.2 promover a busca ativa de crianças fora da Escola, em parceria com as áreas de Assistência Social e Saúde; 

2.3 zelar para que o transporte escolar prime pela redução do tempo máximo dos(as) estudantes em deslocamento;

2.4 ofertar os anos iniciais do Ensino Fundamental para as populações do campo nas próprias comunidades sempre 
que possível,  de  acordo  com  os  critérios  estabelecidos pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura;

2.5 incentivar a realização de atividades extracurriculares, complementares ao trabalho pedagógico conforme 
estabelecido em Projeto Político Pedagógico das Escolas, inclusive mediante certames e concursos nacionais;

2.6 efetuar o mapeamento da demanda escolar como recurso diagnóstico e norteador de ações;

2.7 incentivar programas de Educação Ambiental, conforme legislação vigente, em parceria com outros órgãos, 
Instituições e Redes de Ensino; 

2.8 implantar e implementar políticas de ações afirmativas, com a participação da sociedade, conforme lei específica, 
em todas as Redes de Ensino, a partir da aprovação do Plano; 

2.9 disseminar em todas as Redes de Ensino, a cultura de valorização, conservação, segurança e manutenção do 
patrimônio; 

2.10 ampliar as adequações arquitetônicas nas Escolas Públicas da Rede Municipal de Ensino, observando o atendimento 
às regras de acessibilidade, com o objetivo de favorecer a igualdade de acesso e as condições de permanência dos 
alunos; 

2.11 promover atividades de desenvolvimento e estímulo a habilidades esportivas nas Escolas Públicas Municipais, 
interligadas a um plano de disseminação do desporto educacional e de desenvolvimento esportivo nacional;
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2.12 ampliar o número de quadras esportivas nas Escolas Públicas da Rede Municipal de Ensino por meio de parcerias 
com o Governo Federal;

2.13 implantar novas Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino e ampliar as unidades existentes por meio de 
convênio com os governos: Estadual e Federal, conforme a demanda apresentada;

2.14 dar continuidade aos programas de educação nutricional e de assistência alimentar, em colaboração com os 
governos: Estadual e Federal para todas as crianças da Rede Pública Municipal, através da Divisão de Departamento 
de Alimentação Escolar, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura; 

2.15 fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso, da permanência e do aproveitamento escolar 
dos beneficiários de programas de transferência de renda, bem como das situações de discriminação, preconceitos 
e violências na escola, visando ao estabelecimento de condições adequadas para o sucesso escolar dos alunos, em 
colaboração com as famílias e com órgãos públicos de Assistência Social, Saúde e Proteção à Infância, Adolescência e 
Juventude; 

2.16 desenvolver tecnologias pedagógicas que combinem, de maneira articulada, a organização do tempo e das 
atividades didáticas entre as Unidades Escolares da Rede Pública Municipal e o ambiente comunitário, considerando 
as especificidades da Educação Especial e das Escolas do Campo, Indígenas  e Quilombolas; 
2.17 disciplinar, no âmbito do Sistema de Ensino Municipal, a organização flexível do trabalho pedagógico, de acordo 
com a realidade local, identidade cultural;

2.18 promover a relação das Unidades Escolares da Rede Pública Municipal com instituições e movimentos culturais, 
a fim de garantir a oferta de atividades culturais para a livre fruição dos alunos dentro e fora dos espaços escolares, 
assegurando ainda que as escolas se tornem pólos de criação e difusão cultural; 

2.19 implementar a partir de 2017 um sistema informatizado da Rede de Ensino, com acesso a internet, tendo em 
vista o controle e a disponibilização de dados entre as escolas e Secretaria Municipal de Educação e Cultura, bem 
como facilidade de disponibilização desses dados para outros órgãos e/ou instituições (vagas, matrículas e outros); 

2.20 promover a busca ativa de crianças e adolescentes fora da Escola, em parceria com órgãos públicos de Assistência 
Social, Saúde, Proteção a Infância, Adolescência e Juventude;

2.21 emitir os relatórios da frequência escolar e realizar as intervenções necessárias em parceria com os Centros de 
Referência da Assistência Social - CRAS, Conselho Tutelar, Ministério Público e instituições afins, objetivando garantir 
a frequência escolar;

2.22 promover a cultura da paz adotando os procedimentos para prevenção, acompanhamento e intervenção nas 
situações de violência ocorridas nas Unidades Escolares da Rede Pública Municipal de Ensino, por intermédio de ações 
intersetoriais e segundo a legislação vigente;

2.23 implementar, uma política pedagógica de acompanhamento aos estudantes que se encontram em defasagem, 
proporcionando a classificação e reclassificação,  tendo em vista a redução da desigualdade educacional dentro das  
Unidades Escolares da Rede Pública Municipal de Ensino;

2.24 implantar e implementar laboratórios de informática em todas as Escolas da Rede Pública do Município efetuando 
a manutenção nas já existentes possibilitando acesso as novas tecnologias de informação e  comunicação;

2.25 implantar e ampliar o número de bibliotecas escolares e garantir a manutenção e revitalização em cumprimento 
da legislação vigente, nas Unidades Escolares da Rede Pública Municipal de Ensino, até o quinto ano de vigência deste 
Plano;

2.26 apoiar e estimular o desenvolvimento de metodologias e práticas pedagógicas nas áreas das expressões 
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artísticas, iniciação científica, das tecnologias, mídias e comunicações, para permanente formação dos professores(as) 
e educandos(as); 

2.27 estabelecer parcerias para proporcionar formação continuada aos(as) professores(as) da Rede Pública Municipal, 
instrumentalizando-os para o desenvolvimento de práticas pedagógicas referentes ao envelhecimento humano, como 
previsto em legislação;
2.28 realizar Concurso Público para profissionais da educação durante a vigência deste Plano, conforme demanda 
detectada;

2.29 assegurar que a Educação das Relações Étnico�Raciais, História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígenas, 
Educação Ambiental sejam contemplados no Currículo;

META 3

UNIVERSALIZAR, ATÉ 2016, O ATENDIMENTO ESCOLAR PARA TODA A POPULAÇÃO DE 15(QUINZE) A 17 (DEZESSETE) 
ANOS E ELEVAR, ATÉ O FINAL DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DESTE PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO A TAXA LÍQUIDA 
DE MATRÍCULAS NO ENSINO MÉDIO PARA 85% (OITENTA E CINCO POR CENTO).

a) Estratégias:

3.1 fomentar programa de renovação do ensino, incentivando práticas interdisciplinares culminando em currículos 
escolares que organizem, de maneira flexível e diversificada, conteúdos obrigatórios e eletivos articulados em 
dimensões como ciência, trabalho, linguagens, tecnologia, cultura e esporte;

3.2 garantir a fruição de bens e espaços culturais de forma regular, bem como a ampliação da prática desportiva 
integrada ao currículo escolar;

3.3 fomentar políticas públicas e ações institucionalizadas de acompanhamento individualizado do (a) aluno (a) com 
rendimento escolar defasado, por meio de adoção de práticas como aulas de reforço no turno complementar e oficinas 
pedagógicas. 

3.4 estimular a expansão das matrículas gratuitas de Ensino Médio integrado à educação profissional, na Rede Pública, 
em cooperação entre Estado e Município para sua divulgação, observando-se as peculiaridades das populações do 
campo, das comunidades indígenas e quilombolas e das pessoas deficientes, a partir de estudo socioeconômico;

3.5 implementar políticas de prevenção à evasão motivada por preconceito ou quaisquer formas de discriminação, 
fortalecendo a rede de proteção contra formas associadas de exclusão;

3.6 fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da permanência dos jovens ao Ensino Médio, 
quanto à frequência, ao aproveitamento escolar em colaboração com as famílias e com órgãos públicos de Assistência 
Social, Saúde, Segurança e Proteção à Adolescência e Juventude, com os setores empregatícios e Entidades Sindicais 
e Classistas;

3.7 fomentar programas de educação e de cultura para população urbana e do campo, de jovens na faixa etária 
de 15(quinze) a 17(dezessete) anos, com qualificação e profissional para aqueles que estejam fora da Escola com 
defasagem no fluxo escolar;

3.8 promover a busca ativa da população de 15 a 17 anos fora da escola, em articulação com os serviços de Assistência 
Social, Saúde e Proteção a Adolescência e a Juventude;
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3.9 investir no cuidado com a infraestrutura adequada de salas, quadras esportivas, bibliotecas e demais espaços 
necessários à educação inclusiva de qualidade, nas Unidades Escolares da Rede Pública Municipal de Ensino.

META 4

UNIVERSALIZAR, PARA A POPULAÇÃO DE 4 (QUATRO) A 17 (DEZESSETE) ANOS COM  DEFICIÊNCIA, TRANSTORNOS 
GLOBAIS, DO DESENVOLVIMENTO  E   ALTAS  HABILIDADES  OU  SUPERDOTAÇÃO,  O ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA 
E AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, PREFERENCIALMENTE NA REDE REGULAR DE ENSINO, COM A 
GARANTIA DE SISTEMA EDUCACIONAL INCLUSIVO, DE SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS, CLASSES, ESCOLAS 
OU SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, PÚBLICOS OU CONVENIADOS.

a) Estratégias:

4.1 manter e ampliar em regime de colaboração ao longo deste Plano Municipal de Educação, Salas de Recursos 
Multifuncionais e garantir a formação continuada de professores e professoras para o Atendimento Educacional 
Especializado nas Escolas Urbanas, do Campo, Indígenas e Quilombolas;  

4.2 garantir atendimento educacional especializado em Salas de Recursos Multifuncionais, classes, escolas ou 
serviços especializados, públicos ou conveniados, nas formas complementar e suplementar, a todos (as) alunos (as) 
da Rede Pública Municipal de Ensino, com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação; 

4.3 manter e ampliar programas suplementares que promovam a acessibilidade nas instituições públicas, para 
garantir o acesso e a permanência dos (as) alunos (as) com deficiência por meio da adequação arquitetônica, da 
oferta de transporte acessível e da disponibilização de material didático próprio e de recursos de tecnologia assistiva, 
assegurando, ainda, no contexto escolar, em todas as etapas, níveis e modalidades de ensino, a identificação dos (as) 
alunos (as) com altas habilidades ou superdotação; 

4.4 garantir a oferta de educação bilíngue, em Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS como primeira língua e na modalidade 
escrita da Língua Portuguesa como segunda língua, aos(as) educandos(as) surdos e com deficiência auditiva de 4 
(quatro) a 17 (dezessete) anos, em Escolas e classes bilíngues e em Escolas Inclusivas, bem como a adoção do Sistema 
Braille de leitura para cegos e surdos-cegos; 
4.5 fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso à Escola e ao Atendimento Educacional Especializado, 
bem como da permanência e do desenvolvimento escolar dos (as) alunos (as) deficientes;

4.6 proporcionar o atendimento aos alunos da Rede Pública Municipal de Ensino, com problemas de aprendizagem ou 
distúrbio do comportamento, no Centro de Atendimento; 

4.7 garantir o transporte adaptado aos alunos deficientes em regime de colaboração com o Estado e a União, garantindo 
a acessibilidade aos estudantes, a fim de reduzir a evasão e o tempo máximo do seu deslocamento;

4.8 garantir o cumprimento desta Lei Municipal, assegurando a presença de monitores nos serviços de transporte 
escolar, como recurso para a segurança e mobilidade dos alunos da Rede Municipal de Ensino com deficiência que 
utilizam esse serviço;

4.9 garantir a educação em tempo integral para pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento 
e altas habilidades ou superdotação, da Rede Pública Municipal de Ensino, assegurando Atendimento Educacional 
Especializado complementar e suplementar ofertado em Salas de Recursos Multifuncionais da própria Escola ou em 
instituições especializadas, até 2022; 

4.10 fomentar programas de identificação de estudantes com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e 
altas habilidades/superdotação, de acordo com as necessidades específicas, matriculados nas Escolas da Rede Pública 



22 a 24/06/2015, Veiculação 24/06/15 Ano XIX - Nº 993 Boletim Oficial do Município -  9

Municipal de Ensino: Urbanas, do Campo, Quilombolas e Indígenas;

4.11 manter o atendimento hospitalar, para alunos da Rede Municipal de Ensino em tratamento prolongado de saúde, 
conforme a demanda e em consonância com a legislação vigente;

4.12 propiciar ao longo deste Plano Municipal de Educação, Concurso Público para professores de Educação Especial;

4.13 definir durante o decorrer deste Plano Municipal de Educação, indicadores de qualidade e política de avaliação 
do atendimento ofertado aos (as) educandos(as) deficientes;

4.14 garantir a oferta da educação inclusiva, vedada a exclusão do ensino regular sob alegação de deficiência, 
promovendo articulação pedagógica entre o Ensino Regular e o Atendimento Educacional Especializado;
4.15 promover cursos de aperfeiçoamento para professores da Educação de Jovens e Adultos, para atendimentos de 
educandos(as) deficientes;

4.16 promover parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas 
com o Poder Público, visando a ampliar as condições de apoio ao atendimento escolar integral das pessoas com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação matriculadas na Rede Pública 
Municipal de Ensino;

4.17 promover parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas 
com o Poder público, a fim de favorecer a participação das famílias e da sociedade na construção do Sistema Educacional 
Inclusivo.

META 5:

ALFABETIZAR TODAS AS CRIANÇAS, NO MÁXIMO, ATÉ O FINAL DO 3º (TERCEIRO) ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL.

a) Estratégias:

5.1 estruturar o Ensino Fundamental de nove anos  a  fim  de  garantir  a  alfabetização  de  todas as crianças, no 
máximo, até o final do terceiro ano, inclusive  nas Escolas do Campo, Quilombolas, Indígenas e Ciganas; 

5.2 elaborar e implementar  no primeiro ano de vigência do  Plano Municipal de Educação, proposta de  formação 
continuada  e  atualização  de docentes  e  profissionais  da  educação  para  atuação  no  Ensino Fundamental  de  9  
anos, de acordo com as orientações legais vigentes;

5.3 incentivar o desenvolvimento de práticas pedagógicas de acordo com as Diretrizes Nacionais que assegurem a 
alfabetização e a aprendizagem dos estudantes;

5.4 divulgar os dados apontados pelos instrumentos de avaliação externa que permitam o estabelecimento de critérios 
mínimos de desempenho escolar, além de garantir a participação da comunidade escolar � professores, alunos, pais, 
representantes da comunidade, nos processos avaliativos; 

5.5 garantir aulas de apoio pedagógico aos alunos com defasagem no processo ensino aprendizagem; 

5.6 estimular as Escolas na utilização de instrumentos de avaliação e monitoramento, implementando medidas 
pedagógicas para alfabetizar todos os alunos e alunas até o final do terceiro ano do Ensino Fundamental; 

5.7 proporcionar o desenvolvimento de tecnologias educacionais e de inovação das práticas pedagógicas que 
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assegurem a alfabetização e favoreçam a melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem dos(as) alunos(as), consideradas 
as diversas abordagens metodológicas e sua efetividade; 

5.8 garantir a alfabetização de crianças do campo, com a produção de materiais didáticos específicos, desenvolvendo 
instrumentos de acompanhamento; 

5.9 promover a formação continuada de professores para a alfabetização de crianças, com o conhecimento de novas 
tecnologias educacionais e práticas pedagógicas inovadoras, estimulando as ações de formação continuada de 
professores para a alfabetização, de acordo com as Diretrizes da Secretaria Municipal de Educação e Cultura; 

5.10 garantir o suporte pedagógico ao(à)  professor(a)  alfabetizador(a) nas classes dos três primeiros anos do Ensino 
Fundamental, de forma específica através do trabalho de apoio realizado pelo Professor Pedagogo/Supervisor, no 
âmbito de cada Unidade Municipal de Ensino;

5.11 incentivar a utilização, de materiais pedagógicos e equipamentos acessíveis disponíveis nas Escolas Públicas 
Municipais, como jogos educativos linguísticos, livros digitais e outras tecnologias educacionais para dar suporte à 
alfabetização;

5.12 incentivar a publicação das produções das experiências exitosas da Educação Municipal.

META 6

OFERECER EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL EM, NO MÍNIMO, 50% (CINQUENTA POR CENTO) DAS ESCOLAS 
PÚBLICAS, DE FORMA A ATENDER, PELO MENOS, 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DOS (AS) ALUNOS (AS) DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA.

 
a) Estratégias:

6.1 implantar nas Unidades Escolares vinculadas a Rede Pública Municipal de Ensino, de forma progressiva, o 
atendimento em tempo integral até o final da vigência do Plano Municipal de Educação;

6.2 elaborar, até o final da vigência deste Plano Municipal de Educação, padrões mínimos de infraestrutura para 
o funcionamento Adequado das instituições de Educação Infantil (Creches e Pré - Escolas) públicas e particulares, 
respeitando as diversidades e propiciando o atendimento das características das distintas faixas etárias e das 
necessidades do processo educativo de acordo com as legislações vigentes;

6.3 estender progressivamente, em colaboração com as demais instâncias governamentais, o programa de ampliação 
da jornada escolar, mediante oferta de  educação  básica  pública  em  tempo  integral,  contemplando  acompanhamento  
pedagógico  e  interdisciplinar  e  atividades  complementares, em  tempo de permanência igual ou superior a sete 
horas  diárias  durante  todo  o ano  letivo,  a  pelo  menos  50% (cinquenta por cento) dos  alunos matriculados;

6.4 institucionalizar e manter, em regime de colaboração, programa de ampliação e reestruturação das Escolas da 
Rede Pública Municipal, com a construção de salas de aula, e instalação de quadras poliesportivas, laboratórios, 
bibliotecas, cozinhas, refeitórios, banheiros e outros equipamentos, bem como de produção de material didático e de 
formação de recursos humanos para a educação em tempo integral;

6.5 fomentar a articulação da escola com os diferentes espaços educativos e equipamentos públicos como centros 
comunitários, bibliotecas, praças, parques, museus, teatros e cinema, quando contribuírem para enriquecimento do 
trabalho pedagógico;

6.6 garantir o desenvolvimento de atividades de complementação pedagógica voltadas à ampliação da jornada escolar 
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dos estudantes matriculados na Rede Pública Municipal de Ensino;

6.7 atender as Escolas do Campo, Indígenas e Quilombolas na oferta da Educação em Tempo Integral;

6.8 adotar medidas para otimizar o tempo de permanência dos alunos na Escola pública Municipal, direcionando a 
expansão da jornada para o efetivo trabalho escolar, combinado com atividades esportivas e culturais;

6.9 garantir a educação em tempo integral para alunos e alunas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento 
e altas habilidades ou superdotação na Rede Pública Municipal de Ensino, assegurando Atendimento Educacional 
Especializado complementar e suplementar ofertado em Salas de Recursos Multifuncionais da própria escola ou em 
instituições especializadas.

META 7

FOMENTAR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM TODAS AS ETAPAS E MODALIDADES, COM MELHORIA DO 
FLUXO ESCOLAR E DA APRENDIZAGEM DE MODO A ATINGIR AS SEGUINTES MÉDIAS NACIONAIS DO INDICE DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- IDEB NOS ANOS INICIAIS:

2015 2017 2019 2021
5,2 5,5 5,7 6,0

a) Estratégias:

7.1 acompanhar, analisar e divulgar os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB das Escolas 
e do Sistema de Ensino Público Municipal junto à comunidade escolar, utilizando-os como subsídio no planejamento 
das ações técnico-pedagógicas das Escolas e da Secretaria Municipal de Educação e Cultura;

7.2 garantir o acompanhamento do processo de elaboração e execução do PDDE/escola nas Unidades Escolares de 
Ensino Fundamental, Anos Iniciais, da Rede Pública Municipal, com foco na melhoria do Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica - IDEB;

7.3 planejar e acompanhar as intervenções a partir do resultado da provinha Brasil para os estudantes do 2º ano, 
Avaliação Nacional da Alfabetização para estudantes do 3º ano e Prova Brasil para estudantes do 5º ano do Ensino 
Fundamental;

7.4 criar mecanismos para o acompanhamento individualizado dos alunos do Ensino Fundamental, com o objetivo de 
atingir as médias nacionais para o do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB;

7.5 realizar estudos e análise dos dados referentes às provas em larga escala realizadas pelas Unidades Escolares da 
Rede Pública Municipal de Ensino, para subsidiar a elaboração de plano de intervenção pedagógica nas escolas que 
não atingirem a meta do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB.

META 8

ELEVAR A ESCOLARIDADE MÉDIA DA POPULAÇÃO DE 18 (DEZOITO) A 29 (VINTE E NOVE) ANOS, DE MODO A 
ALCANÇAR, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) ANOS DE ESTUDO NO ÚLTIMO ANO DE VIGÊNCIA DESTE PLANO, PARA AS 
POPULAÇÕES DO CAMPO, DA REGIÃO DE MENOR ESCOLARIDADE NO PAÍS E DOS 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) 
MAIS POBRES, E IGUALAR A ESCOLARIDADE MÉDIA ENTRE NEGROS E NÃO NEGROS DECLARADOS À FUNDAÇÃO 
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INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE.

a) Estratégias: 

8.1 institucionalizar a Educação de Jovens e Adultos para os segmentos 
populacionais considerados, que estejam fora da Escola e com defasagem idade-série, associados a outras estratégias 
que garantam a continuidade da escolarização, após a alfabetização inicial;

8.2 garantir, em parceria com a Rede Estadual de Ensino, a divulgação e o acesso gratuito a exames de certificação da 
conclusão da Educação Básica;

8.3 divulgar as políticas existentes de oferta gratuita de educação profissional pública técnica por parte dos colégios e 
das entidades privadas de serviço social de formação profissional vinculadas ao sistema sindical, de forma concomitante 
ao ensino ofertado na Rede Escolar Pública, para os segmentos populacionais considerados;

8.4 promover, em parceria com as áreas de Saúde, Assistência Social e Ministério Público o acompanhamento e o 
monitoramento do acesso à Escola específica para os segmentos populacionais considerados, identificar motivos de 
absenteísmo e garantir com o Município frequência e apoio à aprendizagem, de maneira a estimular a ampliação do 
atendimento desses (as) estudantes na Rede Pública Regular de Ensino;

8.5 apoiar a busca ativa de jovens fora da Escola pertencentes aos segmentos populacionais considerados, sob a 
responsabilidade da Assistência Social, Saúde e Rede de Proteção da Juventude.

META 9

ELEVAR A TAXA DE ALFABETIZAÇÃO DA POPULAÇÃO COM 15 (QUINZE) ANOS OU MAIS PARA 93,5% (NOVENTA E 
TRÊS INTEIROS E CINCO DÉCIMOS POR CENTO) ATÉ 2015 E, ATÉ O FINAL DA VIGÊNCIA DESTE PNE, ERRADICAR O 
ANALFABETISMO ABSOLUTO E REDUZIR EM 50% (CINQUENTA POR CENTO) A TAXA DE ANALFABETISMO FUNCIONAL.

a) Estratégias:

9.1 assegurar a oferta gratuita da Educação de Jovens e Adultos aos que não tiveram acesso à Educação Básica na 
idade própria; 

9.2 contribuir com a Rede Estadual de Ensino, para a realização do diagnóstico dos jovens e adultos com Ensino 
Fundamental e Médio incompletos, para identificar a demanda ativa por vagas na Educação de Jovens e Adultos; 

9.3 implementar ações para a alfabetização de jovens e adultos;

9.4 executar em parceria com o Estado, ações de atendimento ao (a) estudante da Educação de Jovens e Adultos por 
meio de programas suplementares de transporte, alimentação e saúde;

9.5 realizar chamadas públicas regulares para Educação de Jovens e Adultos, pela mantenedora responsável, 
promovendo busca ativa em regime de colaboração entre entes federados e, em parceria com organizações da 
sociedade civil, em todas as mídias de acesso à população; 

9.6 assegurar, em parceria com a Rede Estadual de Ensino, condições necessárias de atendimento à Educação de 
Jovens e Adultos, quanto: acessibilidade, material e recursos didáticos adaptados, professor especializado e Sala 
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Multifuncional;

9.7 ampliar oferta da Educação de Jovens e Adultos, Fase I, conforme necessidade detectada por diagnóstico, 
contemplando jovens, adultos e idosos;

9.8 investir na alfabetização de mulheres: brancas, negras, indígenas, do campo, quilombolas, em situação de risco, 
travestis, transexuais, lésbicas, bissexuais, deficientes e gestantes adequando-se à especificidade social;

9.9 estabelecer em parceria com o Estado, mecanismos e incentivos, que integrem os segmentos empregadores, 
públicos e privados, e o Sistema de Ensino, para promover a compatibilização da jornada de trabalho dos empregados 
e das empregadas com a efetiva realização das ações de alfabetização e de Educação de Jovens e Adultos.

META 10

OFERECER, EM PARCERIA COM A REDE ESTADUAL, NO MÍNIMO, 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DAS MATRÍCULAS 
DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NOS ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, NA FORMA INTEGRADA À EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL.

a) Estratégias:

10.1 manter o Programa nacional de Educação de Jovens e Adultos, voltado à conclusão do Ensino Fundamental e 
à Formação Profissional Inicial, de forma a estimular a conclusão da Educação Básica para os(as) trabalhadores(as);

10.2 expandir as matrículas na Educação de Jovens e Adultos, de modo a articular a formação inicial e continuada 
de trabalhadores com a educação profissional, objetivando a elevação do nível de escolaridade do trabalhador e da 
trabalhadora;

10.3 ampliar as oportunidades profissionais dos jovens e adultos com deficiência e baixo nível de escolaridade, por 
meio do acesso à Educação de Jovens e Adultos articulada à Educação Profissional; 

10.4 apoiar programa nacional de assistência ao estudante, compreendendo ações de assistência social, financeira e 
de apoio psicopedagógico que contribuam para garantir o acesso, a permanência, a aprendizagem e a conclusão com 
êxito da Educação de Jovens e Adultos articulada à Educação Profissional;

10.5 fomentar a expansão da oferta de Educação de Jovens e Adultos articulada, de modo a atender pessoas 
privadas de liberdade nos estabelecimentos penais, assegurando formação específica dos professores e professoras e 
implementação de diretrizes nacionais em regime de colaboração.

META 11

TRIPLICAR AS MATRÍCULAS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO, ASSEGURANDO A QUALIDADE 
DA OFERTA DE PELOMENOS 50% (CINQUENTA POR CENTO) DA EXPANSÃO NO SEGMENTO PÚBLICO.

a) Estratégias:

11.1 fomentar a expansão das matrículas gratuitas de Ensino Médio integrado à Educação Profissional e na modalidade 
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subsequente, observando-se as peculiaridades das populações do campo, das comunidades indígenas e quilombolas 
e das pessoas com deficiência;

11.2 contribuir na divulgação para fomentar a expansão da oferta de Educação Profissional Técnica de Nível Médio 
na modalidade de Educação a Distância na Instituição Pública, com a finalidade de ampliar a oferta e democratizar o 
acesso à Educação Profissional Pública e gratuita, assegurado padrão de qualidade; 

11.3 fomentar a oferta de Educação Profissional Técnica de Nível Médio integrado à Educação Profissional e na 
modalidade subsequente para as pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades 
ou superdotação; 

11.4 fortalecer os mecanismos e os instrumentos que assegurem a transparência e o controle social na utilização dos 
recursos públicos aplicados em educação;

11.5 apoiar a redução das desigualdades étnicos raciais e regionais no acesso e permanência na Educação Profissional 
Técnica de Nível Médio na Rede Pública e Privada, inclusive mediante a adoção de políticas afirmativas na forma da lei.

META 12
 

FOMENTAR E APOIAR A ELEVAÇÃO DE MATRÍCULAS NO ENSINO SUPERIOR.
 

a) Estratégias:

12.1 incentivar as Instituições de Ensino Superior Públicas e Privadas, com sede no Município, a serem parceiras 
na formação inicial e continuada de professores(as), principalmente no oferecimento de condições para que estes 
possam frequentar cursos de Pós - Graduação,  Stricto e  Lato Sensu;

12.2 estimular cursos de extensão, junto às Instituições de Ensino Superior Públicas presentes no Município, atendendo 
às demandas deste e de formação acadêmica dos estudantes, sempre com a perspectiva de distribuição geográfica 
das ações, conforme necessidade da região; 

12.3 fomentar a oferta de Cursos Universitários Públicos, conforme a demanda; 

12.4 apoiar a ampliação de oferta das oportunidades direcionadas ao acesso e à permanência, no Ensino Superior, 
para a população de baixa renda;

12.5 apoiar as políticas de inclusão estabelecidas para a Educação à Distância, formação de professores (as), Educação 
Indígena, Educação Especial e Educação de Jovens e Adultos;

12.6 apoiar e estimular ações de divulgação artística promovida pelas Instituições de Ensino Superior; 

12.7 fomentar o estreitamento das relações entre as Instituições de Ensino Superior e a Educação Básica, estimulando 
estudos que investiguem formas de articulação entre formação, currículo, pesquisa e mundo do trabalho, considerando 
as necessidades econômicas, sociais e culturais da região; 

 12.8 realizar parcerias e convênios com as Instituições de Ensino Superior Públicas  e Privadas para o fornecimentos 
de bolsas de estudo na graduação com isenção de impostos municipais, sempre que possível e na forma da Lei;
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META 13

ELEVAR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO SUPERIOR E AMPLIAR A PROPORÇÃO DE MESTRES DOUTORES DO CORPO 
DOCENTE EM EFETIVO EXERCÍCIO NO CONJUNTO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR PARA 75% (SETENTA E 
CINCO POR CENTO), SENDO, DO TOTAL, NO MÍNIMO, 35% (TRINTA E CINCO POR CENTO) DOUTORES.

a) Estratégia:

13.1 estimular as ações das Instituições do Ensino Superior Públicas e Privadas que visem a elevação da qualidade da 
Educação Superior, voltadas para a implementação de programas de Pós – Graduação Stricto Sensu, afim de ampliar a 
proporção de mestres e doutores entre os professores que atuam na Rede Pública  Municipal de Ensino.

META 14

ELEVAR GRADUALMENTE O NÚMERO DE DOCENTES MESTRES E DOUTORES, NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.

a) Estratégias:

14.1 incentivar parcerias entre Instituições de Ensino Superior Públicas e Privadas para implementação de programas 
de Pós-Graduação Stricto Sensu, a fim de ampliar o número de mestres e doutores do corpo docente da Rede Pública 
Municipal de Ensino;

14.2 apoiar a pesquisa aplicada, no âmbito das Instituições de Ensino Superior Públicas e Privadas, de modo a 
incrementar a inovação e a produção e registro de patentes;

14.3. estimular a pesquisa científica e de inovação e promover a formação de recursos humanos que valorize a 
diversidade regional e a biodiversidade da região, bem como a gestão de recursos e a geração de emprego e renda 
na região.

META 15

GARANTIR, EM REGIME DE COLABORAÇÃO, POLÍTICA MUNICIPAL DE FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA 
EDUCAÇÃO DE QUE TRATAM OS INCISOS I, II E III DO CAPUT DO ART. 61 DA LEI NO 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO 
DE 1996, ASSEGURADO QUE TODOS OS PROFESSORES E AS PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, VINCULADAS A 
REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO POSSUAM FORMAÇÃO ESPECÍFICA DE NÍVEL SUPERIOR, OBTIDA EM CURSO 
DE LICENCIATURA NA ÁREA DE CONHECIMENTO EM QUEATUAM.

a) Estratégias:

15.1 apoiar as Instituições de Ensino Superior na implementação de programas que ofertem cursos de formação, 
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tendo como público alvo professores da Rede Pública Municipal de Ensino, de maneira assegurar formação em Nível 
Superior, em atendimento à legislação vigente;

15.2 fortalecer a execução de programas específicos para formação de profissionais da educação para atuarem nas 
Escolas do Campo, Indígenas, Quilombolas e na Educação Especial;

15.3 fortalecer, em regime de colaboração entre a União, Estado, Município e Instituições de Ensino Superior, a 
formação inicial dos profissionais de Instituições de Educação Básica, em todas as modalidades de ensino, promovendo 
a educação das relações Étnico-Raciais, o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana, Indígena e Cigana, dos 
Direitos Humanos, dos Direitos da Mulher, Educação do Campo e Educação Ambiental;

15.4 aprimorar, no prazo de vigência dessa Lei, política de formação continuada para as/os Profissionais da e ducação 
e de outros segmentos que não os do magistério, construída em regime de colaboração;

15.5 ampliar o acesso às tecnologias e equipamentos multimídias para a comunidade escolar, garantindo formação 
específica para esse fim.

META 16

FORMAR, EM NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO, 80% (OITENTA POR CENTO) DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA 
VINCULADOS A REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, ATÉ O ÚLTIMO ANO DEVIGÊNCIA DESTE PME, E GARANTIR A 
TODOS (AS) OS (AS) PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA FORMAÇÃO CONTINUADA EM SUA ÁREA DE ATUAÇÃO, 
CONSIDERANDO AS NECESSIDADES, DEMANDAS E CONTEXTUALIZAÇÕES DO SISTEMA DE ENSINO.

a) Estratégias:

16.1 estabelecer parceria com o Ministério da Educação e Cultura – MEC e demais órgãos da União e Instituições do 
Ensino Superior- IES públicas, para oferta de cursos de formação continuada e Pós- Graduação aos profissionais da 
Educação Básica Municipal.

16.2 manter a concessão com licença remunerada para Pós- Graduação stricto sensu dos professores da Educação 
Básica, vinculados à Rede Pública Municipal de Ensino, considerando o crescimento da demanda;

16.3 realizar parcerias e convênios com as Instituições de Ensino Superior Públicas e Privadas, para o fornecimento 
de bolsas de estudo nos programas de pós-graduação lato sensu com isenção de impostos municipais, sempre que 
possível e na forma da Lei.

META 17

VALORIZAR OS (AS) PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE FORMA A 
EQUIPARAR SEU RENDIMENTO MÉDIO AO DOS (AS) DEMAIS PROFISSIONAIS COM ESCOLARIDADE EQUIVALENTE, 
ATÉ O FINAL DO SEXTO ANO DE VIGÊNCIA DESTE PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

a) Estratégias:
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17.1 constituir o Fórum Municipal permanente para o acompanhamento da evolução salarial por meio de indicadores 
da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD, periodicamente divulgados pela Fundação Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística - IBGE;

17.2 garantir a revisão do Plano de Carreira para os (as) profissionais do magistério da Rede Públicas de Educação 
Básica, a cada dois anos, observados os critérios estabelecidos na Lei n o 11.738, de 16 de julho de 2008;

17.3 assegurar junto a União a assistência financeira específica aos entes federados para implementação de políticas 
de valorização dos(das) profissionais do magistério, em particular o Piso Salarial Profissional Nacional;

17.4 promover durante a vigência deste Plano Municipal de Educação, o avanço das políticas de valorização dos 
profissionais do magistério, e equiparar o seu rendimento médio ao rendimento médio do quadro dos demais 
profissionais, com escolaridade equivalente.

META 18

ASSEGURAR A EXISTÊNCIA DE PLANO DE CARREIRA PARA OS (AS) PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 
VINCULADOS A REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO.

a) Estratégias:

18.1 estruturar a Rede Pública Municipal de Ensino de modo que, até o início do terceiro ano de vigência deste Plano 
Municipal de Educação, 100%(cem por cento) dos profissionais do magistério e demais profissionais da educação, 
sejam ocupantes de provimento efetivo; 

18.2 manter, no Plano de Carreira dos Profissionais da Educação da Rede Pública Municipal de Ensino, licenças 
remuneradas e incentivos para qualificação profissional, inclusive em nível de Stricto Sensu;

18.3 considerar as especificidades socioculturais das Escolas do Campo, Indígenas e Quilombolas no provimento de 
cargos efetivos para essas Escolas;

18.4 manter a existência de Comissões Permanentes de Profissionais da Educação para subsidiar a elaboração, 
reestruturação e implementação dos Planos de Carreira.

META 19

ASSEGURAR CONDIÇÕES, NO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, PARA A EFETIVAÇÃO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA DA 
EDUCAÇÃO, ASSOCIADA A CRITÉRIOS TÉCNICOS DE MÉRITO E DESEMPENHO E À CONSULTA PÚBLICA À COMUNIDADE 
ESCOLAR, NO ÂMBITO DAS ESCOLAS PÚBLICAS, PREVENDO RECURSOS E APOIO TÉCNICO DA UNIÃO PARA TANTO.

 
a) Estratégias:

19.1 manter a execução de eleição direta para escolha de diretores e diretoras dentro da Rede Pública Municipal, de 
acordo com a legislação específica vigente, respeitando-se critérios de desempenho, bem como a participação da 
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comunidade escolar, com processo de formação continuada em aspectos pedagógicos e administrativos;

19.2 garantir programa anual de oferta de formação aos participantes dos Conselhos de Acompanhamento e Controle 
Social do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB, dos Conselhos de Alimentação Escolar, 
dos Conselhos Regionais e de outros e aos representantes educacionais em demais Conselhos de Acompanhamento 
de Políticas Públicas;

19.3 criar o Fórum Municipal de Educação com representação de diversos segmentos sociais e relacionados ao âmbito 
educacional, com o intuito de coordenar a Conferência Municipal de Educação, bem como efetuar o acompanhamento 
da execução deste Plano Municipal de Educação, com realização de seções plenárias de periodicidade bianual ou 
extraordinárias;

19.4 estabelecer espaço de debate entre as Associações de Pais, através de encontro anual;

19.5 oferecer programa de formação aos participantes das Associações de Pais, estimulando participação efetiva; 

19.6 oferecer programa de formação aos participantes do Conselho Municipal de Educação, estimulando participação 
efetiva e autônoma; 

19.7 estabelecer condições de funcionamento autônomo ao Conselho Municipal de Educação, garantindo a esse 
colegiado, recursos financeiros, espaço físico adequado, equipamentos e meios de transporte para visitas à Rede 
Escolar, com vistas ao bom desempenho de suas funções;

19.8 assegurar a participação e a consulta de profissionais da educação, alunos (as) e seus familiares na formulação 
dos Projetos Político-Pedagógicos, Currículos Escolares, Planos de Gestão Escolar e Regimentos Escolares;

19.9 assegurar Curso de Gestão aos novos diretores eleitos nas Instituições Municipais de Ensino.

META 20

AMPLIAR O INVESTIMENTO PÚBLICO EM EDUCAÇÃO PÚBLICA, MEDIANTE LEGISLAÇÃO VIGENTE.

a) Estratégias:

20.1 criar estratégias que garantam acompanhamento e fiscalização dos recursos da arrecadação da contribuição 
social do salário-educação, através da ação do Conselho Municipal de Educação e Conselho de Acompanhamento e 
Controle Social do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica-FUNDEB;

20.2 realizar através do Conselho Municipal de Educação e Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB, acompanhamento regular dos investimentos e custos, 
por aluno da Educação Básica atendido pela Rede Pública Municipal de Ensino; 

20.3 destinar à manutenção e desenvolvimento do ensino, em acréscimo aos recursos vinculados nos termos do Art. 
212 da Constituição Federal, na forma da lei específica, a parcela da participação no resultado ou da compensação 
financeira pela exploração de petróleo e gás natural e outros recursos, com a finalidade de cumprimento da meta 
prevista no inciso VI do caput do art. 214 da Constituição Federal;

20.4 utilizar os mecanismos e os instrumentos que propiciem, nos termos do parágrafo único do Art. 48 da Lei Complementar 
no 101, de 4 de maio de 2000, a transparência e o controle social na utilização dos recursos públicos aplicados em educação, 
especialmente a realização de audiências públicas, efetivando  a criação de portais eletrônicos de transparência e a 
capacitação dos membros de Conselhos de Acompanhamento e Controle Social do Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação  Básica - FUNDEB, com a colaboração entre o Ministério da Educação, as Secretarias de Educação dos 
Estados e Municípios e os Tribunais de Contas. 
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DECRETO Nº 4709/2015

 O Prefeito do Município de Guarapuava, 
Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei,
 

R E S O L V E

Art. 1º - Nomear a Sra. Zuleide de Freitas 
Araujo, inscrita no CPF sob o nº 830557039-87, para 
exercer o cargo de Assessor Técnico, na Secretaria 
Executiva, a partir de 16 de junho de 2015.

 

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data 
de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a 16 de 
junho de 2015.

Gabinete do Prefeito do Município de 
Guarapuava, em 16 de junho de 2015.
 

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 4716/2015

O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e conforme autorização 
na Lei nº 2377/2014,

RESOLVE

Art.1º - Fica aberto no Orçamento da Fundação de Proteção Especial da Juventude e Infância - PROTEGER, para o 
exercício financeiro de 2015, um crédito adicional suplementar, na importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Art. 2º - Os recursos indicados para a cobertura do crédito suplementar aberto no artigo anterior são resultantes do 
cancelamento parcial das seguintes dotações, conforme se especifica:                                                                              
                                                                    ---------- Suplementações ------------------- Reduções ----------

--

                                                                           No Período         No Ano         No Período          No 

Ano

    Órgão...............:  28    FUND PROT ESPEC DA JUVENTUDE E INFANCIA                                                                

    Unidade Orçamentária:  28.01 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO                                                                 

                                                                                                                                        

     0824300262.146000  ATIVIDADES ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FUNDACAO                                                                

     1105 3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS                             7.000,00         7.000,00             0,00            

0,00

                            Fonte :     1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)                                                        

          23/06/2015 Credito Suplementar               7.000,00                                                                         

                                                                                                                                        

     1108 3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS                                  0,00             0,00        20.000,00       

20.000,00

                            Fonte :     1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)                                                        

          23/06/2015 Reducao de Credito               20.000,00                                                                         

                                                                                                                                        

     1109 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                            13.000,00        13.000,00             0,00            

0,00

                            Fonte :     1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)                                                        

          23/06/2015 Credito Suplementar              13.000,00                                                                         

                                                                                                                                        

                                                                                                                                        

          Total Unidade Orçamentária                                        20.000,00        20.000,00        20.000,00       

20.000,00

          Total Geral                                                       20.000,00        20.000,00        20.000,00       

20.000,00

                                                                

                                                                        

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--

                                                                                                                                        

                                                 Resumo Final por Fonte de Recursos                                                     

                                                                                                                                        

                                                               ---------- Suplementações ---------- ------------- Reduções ----------

--

    Fonte de Recursos                                                     No Período           No Ano       No Período           No 

Ano

                                                                                                                                        

    1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)                               20.000,00        20.000,00        20.000,00        

20.000,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação produzindo efeitos legais a partir de 23 de junho de 
2015.

Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 23 de junho de 2015.

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal

CRISTIANE DE CÁSSIA KARPSTEIN
Secretária Municipal de Administração           
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CÂMARA MUNICIPAL

PORTARIA No. 54/2015 

        A Mesa Executiva da Câmara Municipal de Guarapuava, Estado do Paraná, usando de atribuições que 
lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE: 

       Atualizar, conforme estabelece o art. 7º da Resolução 08/2013 de 19 de agosto de 2013, os valores constantes 
da tabela do Anexo I, no percentual de 15,19% (quinze vírgula dezenove por cento), referente ao INPC (IBGE) do 
período agosto/2013 a maio/2015. 

ANEXO I (Resolução 08/2013)

TABELA DE REEMBOLSO DE DIÁRIAS (Alimentação, hospedagem, deslocamentos)

CARGO VALOR DE 
DIÁRIAS 

COM MEIOS 
PROPRIOS 

VALOR DE 
DIÁRIAS COM 

VEÍCULO 
OFICIAL 

Presidente 
d o 
legislativo

R$ 575,95 R$ 345,57

Vereadores R$ 575,95 R$ 345,57
Servidores R$ 506,84 R$ 276,46

                                                                                        
                                
 Mesa Executiva da Câmara Municipal de Guarapuava, em 08 de junho de 2015.

JOÃO CARLOS GONÇALVES
Presidente

VALDOMIRO BATISTA
2º Vice-Presidente

COSME MARIANTE STIMER
2º Secretário

VALDEMAR CALIXTRO DOS SANTOS
1º Vice-Presidente

JOSÉ VALDIR KUKELCIK
1º Secretário

MÁRIO FERNANDO SCHEIDT
3º Secretário                                                             
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